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Kaupunginhallitus päätti1) suostua siihen, että Hyvösen lastenkodin 
lapset saivat käyttää kouhihammasklinikkaa. 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston apulaisoikeusavustaja Y. Häme-
salo oikeutettiin 2) v:n 1940 loppuun saakka asumaan kaupungin ulkopuo-
lella. 

Työnvälitystoimisto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus suostui3) työnvälityslautakunnan 
anomukseen saada työnvälitystoimiston määrärahaan Tilapäistä työvoimaa 
ammatinvalinnanohjaajan palkkaamista varten sisällytetystä erästä käyt-
tää 28,000 mk kyseiseen toimeen otettavan filosofianmaisteri N. Mäen 
palkkaamiseksi kesäkuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n välisenä aikana. 

Maatalousosaston osastonjohtaja Ä. von Schoultz oikeutettiin 4) toimi-
maan Lantmannabladet nimisen aikakauslehden vakinaisena avustajana 
ehdoin, ettei se vaikuttanut häiritsevästi hänen vakinaiseen työhönsä. 

Maatalousosaston osastonjohtaja Ä. von Schoultz oikeutettiin 5) v:n 
1941 loppuun saakka asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Henkisen työn tekijäin osaston toimintaa koskevia ohjeita päätettiin6) 
anoa sosiaaliministeriöltä. 

Naisosaston kotiapulaisten alaosaston virka-aika. Työnvälityslautakunta 
oikeutettiin 7) pidentämään naisosaston kotiapulaisten alaosaston virka-
aikaa järjestämällä arki-iltaisin y2 tunnin ja, mikäli se osoittau-
tui tarpeelliseksi, tavallisina sunnuntaipäivinä 1 tunnin pituinen puhelin-
päivystys tilapäisen työvoiman, lähinnä n.s. ilta-apulaisten, välittämistä 
varten koteihin. 

Työnvälitys kaupungin virastoihin ja töihin. Kaupunginhallitus päätti 8) 
kehoittaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä hallituksia käyttä-
mään työnvälitystoimistoa, milloin oli kysymys sellaisten tointen täyttämi-
sestä, joita ei julistettu avoimiksi, sekä aina ensi kädessä ottamaan selkoa 
työnvälitystoimiston kulloinkin tarjoamista mahdollisuuksista. 

Kaupungin vaakunan käyttö. Työnvälityslautakunta oikeutettiin 9) käyt-
tämään kaupungin vaakunaa mainoksissaan, lomakkeissaan ja kirjekuoris-
saan. 

Huoneistot. Arvaamattomien vuokrain ja vuokrankorotusten määrä-
rahasta kaupunginhallitus myönsi10) 9,800 mk henkisen työn tekijäin osas-
tolle ja nuoriso-osastolle Unioninkadun talosta n:o 14 kesäkuun 1 p:stä 
lukien vuokratun huoneiston kertomusvuoden vuokran maksamiseen. 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi u ) 2,000 mk rakennustoimiston talorakennusosaston 
käytettäväksi puhelinkopin rakentamiseen työnvälitystoimiston maatalous-
osaston toimistohuoneeseen. 

Khs 4 p. tammik. 47 §. — 2) Khn jsto 19 p. tammik. 3,098 §. — 3) Khs 
4 p. toukok. 1,017 §. — 4) S:n 8 p. kesäk. 1,299 §. — 5) Khn jsto 1 p. kesäk. 
3,643 §. — 6) Khs 2 p. helmik. 299 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 828 §. — 8) S:n 19 p. 
lokak. 2,240 §. — 9) S:n 2 p. helmik. 298 §. — 10) S:n 9 p. maalisk. 607 §. — 
" ) S:n 20 p. huhtik. 918 §. 
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Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön kirjelmä, joka koski työnväli-
tystoimiston huoneistojen mahdollista ottamista puolustuslaitoksen tar-
peisiin sekä tämän johdosta tarpeellisia järjestelyitä. 

Valtionapu. Merkittiin 2) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että työn-
välitystoimiston v:n 1938 kustannuksiin oli myönnetty valtionapua 
676,587: 45 mk. Henkisen työn tekijäin osaston ja nuoriso-osaston vuosi-
maksuista oli tällöin myönnetty anotun 70 %:n sijasta vain 60 %. 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahan jakaminen. 
Valiokunta3), jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, 
ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli hallituksen toimes-
ta 4) julkaistun kuulutuksen johdosta anottu 806,200 mk, jota vastoin käy-
tettävänä oleva määrä nousi ainoastaan 310,000 mk:aan. Valiokunnan mie-
lestä oli jaossa yleensä seurattava aikaisempien vuosien käytäntöä. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti 5) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 
Suomen sairaanhoitajatarliitolle kotisairaan- ja terveydenhoidon 

keskuksen ylläpitoon 5,500 
Suomen sairaanhoitajataryhdistykselle kotisairaanhoitajattarien 

tuntihoitoa varten 2,500 
Suomen sokeain hiero jäin yhdistykselle hieroma- ja fysikaalista 

hoitolaitosta varten 23,000 
Sokeain keskusliitolle 18,000 
Helsingin sokeat yhdistykselle sen työtoiminnan tukemiseen ja 

myymälän vuokraan 15,000 
Sokeain teknilliselle tehtaalle Teo oy:lle 2,000 
Pelastusarmeijalle Väinölän turvakotia ja slummikeskusta var-

ten 12,000 
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistykselle sen taloustyöntekijä-

kodin ylläpitoon ja Siuntiossa olevan lepokodin avustami-
seen 14,500 

Helsingin valkonauhayhdistykselle naisten yökodin ylläpitoon ... 4,000 
Keski-Helsingin valkonauhayhdistykselle 2,000 
Helsingin Mariayhdistykselle iäkkäiden palvelijattarien kodin 

ylläpitoon 3,000 
Suomen merimieslähetysseuralle satamalähetystyön tukemiseen 

Helsingissä 5,000 
Helsingin kuuromykkäyhdistykselle kansansivistystyön harjoit-

tamiseen kuuromykkäin keskuudessa 4,000 
Heikkokuuloisten suojaamisyhdistykselle 2,000 
Suomen huonokuuloisten huoltoliitolle 5,000 
Raajarikkoisten työkotiyhdistykselle 2,500 

Khn jsto 23 p. marrask. 4,186 §. — 2) Khs 22 p. kesäk. 1,431 §. — 3 ) Ks. 
tämän kert . s. 139. — 4) Khs 12 p. tammik. 57 §. — 5 ) S:n 8 p. kesäk. 1,324 §. 
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Mk 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle kesävirkistyksen 

järjestämiseen varattomille äideille ja lapsille 14,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen palvelij atarosastolle 

palvelijatarkodin ja lepokodin ylläpitämiseen 3,000 
Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-osastolle 1,000 
Helsingin invaliidien yhdistykselle 1,000 
Tuki ja työ yhdistykselle opintokerho- y.m. toimintaa varten 8,000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle alaikäisten 

katumyyjäin toiminnan järjestämiseksi sekä joutilaiden poi-
kain työnvälitystoimistoa, kesäleiriä y.m. varten 5,500 

Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Sörnäisten 
osastolle poikakerhon ylläpitämiseksi Sörnäisten, Vallilan ja 
Toukolan kaupunginosissa 3,000 

Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Pasilan osas-
tolle nuoriso- ja poikatyön tukemiseen 1,500 

Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Käpylän osas-
tolle nuoriso- ja poikatyön tukemiseen 2,500 

Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistykselle sen kasvatus-
sosiaalista toimintaa ja työkotia varten 19,000 

Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistykselle sen kas-
vatussosiaalista toimintaa ja vähävaraisten poikain kesävir-
kistystoimintaa varten 3,500 

Helsingin poikakotiyhdistykselle 11,000 
Sairaanhoitajatar H. Kivimäelle hänen Leppävaarassa olevan 

pikkulastenkotinsa ylläpitämiseen 7,000 
Caritas kesäsiirtolalle 2,500 
Teollisuusseutujen evankelioimisseuralle Kalliolan poika- ja 

tyttökerhotyön kannattamiseksi 12,000 
Bethel lastenkodille 4,000 
Helsingin kaupunkilähetykselle vapaata lasten- ja nuorisotyötä, 

lasten kesäsiirtolaa, Kumpulaan ja Tilkkaan järjestettävää 
puutarhatyötä sekä lasten ja nuorten kirjastoa varten 15,000 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle sen kesä-
virkistys- ja siirtolatoiminnan tukemiseen ·. 3,000 

Vallilan sosialidemokraattiselle nuoriso-osastolle 2,000 
Finlands svenska folkdansring yhdistykselle 1,000 
Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitolle 

Fylgialle 7,000 
Helsingin työväen sivistystoimikunnan opintokerhotyötä varten 10,000 
Helsingin suomalaiselle Marttayhdistykselle sen kotiapulaiskoulua 

ja kursseja varten 5,500 
Helsingfors svenska Marthaförening yhdistykselle sen kodinhoi-

tokurssej a varten 3,000 
Suomen työväen arkistolle 7,000 
Kirjoja sokeille yhdistykselle 5,500 
Brage yhdistykselle sen leikkeleteosta varten 5,000 
Kasvatusopilliselle kirjastolle ja lukusalille 2,500 
Sivistysjärjestöjen kansankonservatoriolle 15,000 
Suomen laulajain ja soittajain liitolle 10,000 

Yhteensä 310,000 
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Edelleen päätettiin, että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen 
käytön suhteen alistettava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupun-
ginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tule-
vain juovutus juoma voitto varain käytössä noudatettavaa menettelyä koske-
vissa säännöissä, niin että: 

Suomen sairaanhoitajatarliitto, Suomen sairaanhoitajataryhdistys ja 
Suomen sokeain hiero jäin yhdistys olivat terveydenhoitolautakunnan alai-
set; 

Sokeain keskusliitto, Helsingin sokeat yhdistys, Sokeain teknillinen teh-
das Teo oy., Pelastusarmeija, Helsingin taloustyöntekijäin yhdistys, Hel-
singin valkonauhayhdistys, Keski-Helsingin valkonauhayhdistys, Helsin-
gin Mariayhdistys, Suomen merimieslähetysseura, Helsingin kuuromykkä-
yhdistys, Heikkokuuloisten suojaamisyhdistys, Suomen huonokuuloisten 
huoltoliitto, Raaj arikkoisten työkotiyhdistys, Kallioniemen kesäkodin 
kannatusyhdistys, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen palvelijatar-
osasto, Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-osasto ja Helsin-
gin invaliidien yhdistys huoltolautakunnan alaiset; 

Tuki ja työ yhdistys, Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys, 
Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Sörnäisten, Pasilan ja 
Käpylän osastot, Helsingin nuorten naisten kristillinen yhdistys, Svenska 
kristliga föreningen av unga män, Helsingin poikakotiyhdistys, sairaan-
hoitajatar H. Kivimäki Leppävaarassa olevan pikkulastenkotinsa puolesta, 
Caritas kesäsiirtola, Teollisuusseutujen evankelioimisseura, Bethel lasten-
koti ja Helsingin kaupunkilähetys lastensuojelulautakunnan alaiset; 

Helsingin sosialidemokraattinen nuorisoyhdistys, Vallilan sosialidemo-
kraattinen nuoriso-osasto ja Finlands svenska folkdansring sosiaali- ja ope-
tusasiain johtajan alaiset; 

Helsingin ruotsinkielisten kansakoulujen nuoriso- ja raittiusliitto Fylgia 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan alainen; 

Helsingin työväen sivistystoimikunta suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan alainen; 

Helsingin suomalainen Marttayhdistys ja Helsingfors svenska Martha-
förening kotitalouslautakunnan alaiset; 

Suomen työväen arkisto, Kirjoja sokeille yhdistys, Brage yhdistys ja 
kasvatusopillinen kirjasto ja lukusali kaupunginkirjaston johtokunnan 
alaiset; sekä 

Sivistysjärjestöjen kansankonservatorio ja Suomen laulajain ja soitta-
jain liitto musiikkilautakunnan alaiset; 

että mainitut lauta- ja johtokunnat olivat velvolliset v:n 1940 helmi-
kuun kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon puheena olevan 
valvontatyön suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä; 

määrätä lisäehdoiksi, että kaikkien avustuksensaajain, jotka saamatta 
vastaavaa korvausta antoivat tarvitseville henkilöille apua, samalla kuin 
niiden soveltuvissa kohdin oli tehtävä ero Helsingissä kotipaikkaoikeutta 
nauttivien ja muiden siellä oleskelevien henkilöiden välillä, tuli jokaisessa 
eri tapauksessa huoltoviraston rekisteritoimistosta hankkia tarkka tieto 
avustuksenanojan oloista, sekä sikäli kuin jonkinlaista avustusta annettiin, 
ilmoittaa se toimiston rekisteröitäväksi samoin kuin avustuksen myöntä-
misen ja käytön valvonnan suhteen alistua niihin määräyksiin, joita huolto-
lautakunta kenties katsoi tarpeelliseksi antaa; sekä 

että kaupunginhallituksen edellä mainitut päätökset oli saatettava asian-
Kunnall. kert. 1939 13-
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omaisten lauta- ja johtokuntain tietoon niiden asiana oleviin toimenpitei-
siin ryhtymistä varten. 

Kunnan työntekijäin kesävirkistyskodin avustaminen. Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnalle myönnettiin x) sen Kulosaaren kartanossa 
ylläpitämän kunnan työntekijäin kesävirkistyskodin kertomusvuoden 
vuokran suorittamiseksi 28,800 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Samoista varoista myönnettiin 2) edellä mainitulle yhdistykselle vielä 
10,000 mk Kulosaaren kartanon sisäkorjauksia varten ehdoin, että yhdistys 
itse suoritti korjaukset. 

Raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahan jakaminen. Valio-
kunta3), jonka kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan menosääntöön 
merkittyä raittiusseurain ja -järjestöjen avustusmäärärahaa, ilmoitti mie-
tinnössään, että avustuksia oli hallituksen toimesta 4) julkaistun kuulu-
tuksen johdosta anottu 340,500 mk, kun taas käytettävissä oleva määrä 
kertomusvuonna nousi 170,000 mk:aan oltuaan v. 1938 150,000 mk. Koska 
raittiusjärjestöjen työn merkitystä oli jo usean vuoden kuluessa saadun 
kokemuksen nojalla harkittu ja arvioitu niiden avustusten suuruutta mää-
rättäessä, niin valiokunta puheena olevaa ehdotusta laatiessaan yleensä oli 
seurannut aikaisempaa menettelytapaa ja siis korottanut avustuksia pää-
asiallisesti samassa suhteessa kuin avustusmäärärahaa oli korotettu, tällöin 
kuitenkin huomioonottaen, että uusiakin avustuksia oli myönnettävä. 

Hyväksyen valiokunnan ehdotukset kaupunginhallitus päätti5) myön-
tää seuraaville yhdistyksille ja laitoksille alla mainitut rahamäärät: 

Mk 

Raittiusyhdistys Koitolle 20,000 
Raittiusyhdistys Kilvelle 19,000 
Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Riennolle 17,000 
Helsingin sosialidemokraattiselle raittiusaluejärjestölle 15,500 
Helsingin raittiusseurojen keskustoimikunnalle 14,000 
Lasten raittiusosastolle Nousevalle voimalle 10,000 
Helsingin raittiusseuralle 9,500 
Helsingfors nykterhetsvänner yhdistykselle 6,000 
Raittiusosasto Tovereille 6,000 
Alli Tryggs minne loosille 5,000 
Suomen akateemiselle raittiusliitolle 5,000 
Raittiusyhdistys Koiton lastensosastolle Nousevalle Koitolle 4,500 
Sininauha yhdistykselle 4,500 
Vallilan sosialidemokraattiselle lasten raittiusosastolle Oraalle ... 4,500 
Käpylän lasten raittiusosastolle Käpylän Haukoille 4,000 
Naisten raittiuskeskukselle 3,500 
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitolle 3,500 
Raittiuskerho Imatralle 2,500 
Helsingin suomalaisen normaalilyseon raittiusyhdistykselle Kipi-

nälle 2,000 
Pasilan nouseva päivä yhdistykselle 2,000 
Vallilan sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Tähkälle ... 2,000 
Helsingin suomalaisen lyseon raittiusseuralle Sarastukselle 1,500 

!) Khs 2 p. maalisk. 525 §. — 2) S:n 30 p. maalisk. 787 §. — 3 ) Ks. t ämän kert . 
s. 138. — 4) Khs 12 p. tammik. 57 §. — 6) S:n 8 p. kesäk. 1,325 §. 
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Mk 

I.O.G.T. logen n:o 1 Balder yhdistykselle 1,500 
Kuuromykkäin raittiusseuralle Surdille 1,500 
Raittiusyhdistys Koiton poikaosastolle Sinihaukoille 1,500 
Tyttönormaalilyseon raittiusyhdistykselle 1,500 
Ylioppilaiden raittiusyhdistykselle 1,500 
Kallion yhteiskoulun raittiusyhdistykselle 1,000 

Yhteensä 170,000 
Edelleen päätettiin: 
että Helsingin suomalaisen normaalilyseon raittiusyhdistys Kipinä, 

Helsingin suomalaisen lyseon raittiusseura Sarastus, Tyttönormaalilyseon 
raittiusyhdistys ja Kallion yhteiskoulun raittiusyhdistys saivat nostaa avus-
tuksensa ainoastaan edellyttäen, että asianomaisten koulujen johtajat suos-
tuivat valvomaan yhdistysten toimintaa; 

että avustuksensaajat oli varain asianmukaisen käytön suhteen alistet-
tava sellaiseen valvontaan, joka määrätään kaupunginvaltuuston marras-
kuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, kaupungille tulevain juovutusjuomavoit-
tovarain käytössä noudatettavaa menettelyä koskevissa säännöissä; sekä 

että avustuksensaajain oli v:n 1940 helmikuun kuluessa annettava kau-
punginhallitukselle selonteko toiminnastaan ja myönnettyjen avustusten 
käyttämisestä. 

Partiojärj estojen avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi1) yleisistä käyt-
tövaroistaan 12,000 mk jaettavaksi seuraavalla, yleishyödyllisten yritysten 
ja laitosten avustusmäärärahaa jakamaan asetetun valiokunnan ehdotta-
malla tavalla alla mainituille partiojärj estoille: Suomen partiopoikaliitolle 
4,500 mk, Toimentytöt järjestölle 4,000 mk ja Helsingfors scoutdistrikt 
järjestölle 3,500 mk. 

Urheilu 

Luistinurheilu. Urheilulautakunta oikeutettiin 2) ehdottamallaan tavalla 
jakamaan luistinseurain ratamerkkien alennuskortit ennakolta kertomus-
vuonna. 

Suomen voimistelun suurkisat. Suomen voimistelun suurkisain päätoimi-
kuntaa kehoitettiin 3) viimeistään tammikuun 16 p:nä jättämään kaupun-
ginhallitukselle asianmukainen kisain tilitys. 

Kaupunginhallitus päätti 4), että v:n 1938 talousarvioon Suomen nais-
ten liikuntakasvatusliitolle ja Suomen voimisteluliitolle merkittyä määrä-
rahaa Suomen voimistelun suurkisain mahdollisesti tuottaman tappion 
varalta ei määrätä maksettavaksi, koska ei ollut näytetty toteen kisain 
aiheuttaneen suoranaista tappiota. 

Svenska Finlands idrottsförbund nimisen liiton jätettyä kaupunginhalli-
tukselle kesällä järjestämiensä voimistelujuhlain tilityksen, hallitus päätti 5) 
suorittaa liitolle 23,064: 85 mk kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövarois-
taan kyseisten voimistelujuhlain mahdollisesti aiheuttaman tappion peittä-
miseen hallituksen käytettäväksi myöntämästä 25,000 mk:n määrärahas-
ta 6). 

Khs 8 p. kesäk. 1,324 §. — 2) S:n 9 p. marrask. 2,418 §. — 8 ) Khn jsto 12 
p. tammik. 3,069 §. — 4) Khs 16 p. helmik. 437 §. — 5) S:n 5 p. lokak. 2,091 §. —-
6) Ks. t ämän kert . s. 43. 
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Melaveikoille suoritettava korvaus. Koska soutu- ja melontastadionin 
rakentamisen yhteydessä oli osoittautunut välttämättömäksi poistaa Mela-
veikot nimisen yhdistyksen omistama kanootti vaja, kaupunginhallitus 
päätti *) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa tämän johdosta suoritta-
maan yhdistykselle 30,000 mk:n suuruisen korvauksen lautakunnan käy-
tettäväksi soutustadionia varten asetetusta määrärahasta. 

Merimelojain kanoottivaja. Hyväksyen Merimelojat nimisen yhdistyksen 
esittämät sen kanootti vajan piirustukset kaupunginhallitus päätti 2) suo-
rittaa yhdistykselle 250,000 mk kanoottivajain rakentamiseksi Humalluo-
doille kertomusvuoden talousarvioon merkitystä määrärahasta, minkä lisäk-
si rakennustoimistoa päätettiin kehoittaa huolehtimaan vajan työpiirustus-
ten tarkastuksesta ja töiden valvonnasta. 

Helsingfors kanotklubb nimiselle yhdistykselle päätettiin3) suorittaa 
250,000 mk kanoottivajain rakentamiseksi Humalluodoille kertomusvuoden 
talousarvioon merkitystä määrärahasta kehoittaen rakennustoimistoa huo-
lehtimaan vajan työpiirustusten tarkastuksesta ja töiden valvonnasta. 

Ampumaradan järjestäminen stadionrakennukseen. Kaupunginhallitus 
päätti 4) maistraatille annettavassa lausunnossaan puoltaa Stadion-säätiön 
anomusta saada järjestää ampumarata stadionrakennukseen. Uudenmaan 
lääninhallitus suostui sittemmin anomukseen ehdoin, että ampuminen oli 
luvallista vain enintään 50 m:n päähän sekä ettei ampuminen ollut vaaraksi 
eikä haitaksi ympäristölle5). 

Kansanhuolto 
Kansanhuoltolautakunta. Merkittiin 6) tiedoksi Uudenmaan lääninhalli-

tuksen marraskuun 22 p:nä vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätök-
sen 7) toimitusjohtaja P. Raittisen valitsemisesta kansanhuoltolautakunnan 
puheenjohtajaksi ja toimitusjohtaja V. Mattisen valitsemisesta sen vara-
puheen j ohtaj aksi. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin 
kaupunginhallitus myönsi8) 12,833: 31 mk kansanhuoltolautakunnalle Ete-
lärannan talosta n:o 8 vuokratun huoneiston kertomusvuoden vuokran 
maksamiseen. 

Maidonkuljetuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 9) lähettää 
maidon kuljettamista kaupunkiin koskevan elintarvehuoltokomitean esi-
tyksen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön huomioonotettavaksi. 

Elintarvikkeiden säännöstely. Elintarvikekorttien jakelua koskevaan 
puolustusministeriön promemoriaan tutustuttuaan kaupunginhallitus päät-
ti 10), ettei sillä puolestaan ollut mitään muistuttamista sitä vastaan, että 
huoltoviraston huoltokansliat toimisivat elintarvikekorttien j akelupaik-
koina; kustannusten jaosta valtion ja kaupungin kesken päätettäisiin myö-
hemmin. 

Hyväksyen huoltoviraston toimitusjohtajan B. Sarlinin ehdotuksen toi-
menpiteistä elintarvikekorttien jakelua varten kaupunginhallitus pää t t i u ) 
antaa huoltoviraston toimitusjohtajalle ja poliisimestari J. V. Ar a juurelle 

i) Khs 8 p. kesäk. 1,314 §. — 2 ) S:n 29 p. kesäk. 1,512 §. — 8 ) S:n 25 p. tou-
kok. 1,157 §. — 4) S:n 9 p. maalisk. 611 §. — 5) S:n 30 p. maalisk. 783 §. — 
6) Khn jsto 15 p. jouluk. 4,340 §. — 7) Ks. t ämän kert. s. 105. — 8) Khs 19 p. 
lokak 2,272 §. — 9) S:n 28 p. syysk. 2,044 § — 10) S:n 7 p. syysk. 1,860 §. — 
" ) S:n 5 p. lokak. 2,077 §. 
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toimeksi allekirjoittaa ja julkaista sanomalehdissä elintarvikekorttien ja-
kelua koskevan kuulutuksen. 

Merkittiin *) tiedoksi huoltotoimen toimitusjohtajan selonteko niistä 
toimenpiteistä, joita oli suoritettu elintarvikkeiden säännöstelyä, valtion 
ostokorttien jakelua y.m. varten. Samalla päätettiin huolto viraston kassa-
ja tilitoimiston kirjanpidossa avatulta menoarvion ulkopuolella olevalta 
tililtä Valtion ostokorttien jakelukustannukset suorittaa palkkiona tässä 
yhteydessä suoritetuista töistä huoltotoimen toimitusjohtajalle B. Sarlinille 
3,500 mk ja sihteerille A. Asteljoelle 3,500 mk sekä poliisimestari J . V. 
Arajuurelle 2,000 mk ja poliisilaitoksen kanslistille L. Snellille 500 mk. 

Elintarvikekeskuksen toimitusjohtaja E. Sarkia oikeutettiin 2) huoleh-
timaan sokerinosto-osoitusten jakamisesta liikkeille sekä palkkaamaan tätä 
varten perustettavaan toimistoon tarpeellinen henkilökunta 10 mk:n tunti-
palkoin, kuitenkin niin, että vastuunalaiselle työvoimalle saatiin suorittaa 
palkka sopimuksen mukaan. 

Elintarvikekeskuksen toimitusjohtajan E. Sarkian 4,000 mk:n suuruinen 
lasku sokerinosto-osoitustoimiston perustamisesta ja johtamisesta lokakuun 
6 p:n ja 23 p:n välisenä aikana hyväksyttiin 3) maksettavaksi kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Halkojen välittäminen kuluttajille. Kaupunginhallitus päätti 4) suostua 
järjestämään valtionrautateiden kaupungin asukkaille jaettaviksi hankki-
mien halkojen myynnin edellyttäen, että kaupungin siitä aiheutuneet 
kulut korvattiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti5): antaa halkojen 
varastoinnin ja myynnin rakennustoimiston varasto-osaston tehtäväksi; 
oikeuttaa osaston ryhtymään toimenpiteisiin kolmen uuden haaravaraston 
perustamiseksi; oikeuttaa osaston edellä mainittua tarkoitusta varten, julis-
tamatta näitä toimia haettaviksi, palkkaamaan enintään viiden kuukauden 
ajaksi kolme varastonhoitajaa enintään 3,000 mk:n kuukausipalkoin, kolme 
kirjuria enintään 1,500 mk:n kuukausipalkoin ja kaksi toimistoapulaista 
enintään 1,700 mk:n kuukausipalkoin; oikeuttaa osaston suorittamaan niille 
vakinaisille viranhaltijoilleen, joita tämä uusi toiminta erikoisesti rasittaisi, 
ylimääräistä korvausta siten, että varastonhoitaja saisi 2,000 mk, varasto-
kirjanpitäjä 1,500 mk ja apulais varastonhoitaja 1,200 mk kuukaudessa, 
minkä lisäksi osastolle varattiin mahdollisuus suorittaa kolmelle toimisto-
apulaiselleen 1,000 mk:n suuruinen ylimääräinen palkkio; oikeuttaa osas-
ton, jos tämä osoittautui välttämättömäksi, toiminnan pitämiseksi käyn-
nissä palkkaamaan lisähenkilökuntaa; myöntää osaston käytettäväksi 
670,000 mk perustamiskustannusten peittämiseksi; oikeuttaa osaston peri-
mään haloista sellaisen hinnan, että osto- ja myyntihinnan välinen erotus 
peitti kaikki halkojen välityksestä aiheutuneet kustannukset, lukuunotta-
matta kuitenkaan edellisessä kohdassa mainittuja perustamiskustannuksia; 
sekä määrätä halkojen välityksen tapahtumaan siten, että halkoja haluavan 
henkilön oli talonsa isännöitsijän välityksellä ennakolta suoritettava halko-
jen hinta rahatoimistoon, jolloin osasto rahatoimiston antamaa kuittia 
vastaan luovutti kuluttajalle halot, joiden kotiinkuljetuksesta ostajan itsen-
sä oli huolehdittava. Samalla kaupunginhallitus kehoitti osastoa mikäli 
mahdollista yksinkertaistamaan halkojen myynnissä noudatettavan menet-
telytavan. 

!) Khn jsto 26 p. lokak. 4,071 §. — 2) Khs 5 p. lokak. 2,077 § ja khn jsto 
7 p. lokak. 4,004 §. — 8) Khn jsto 26 p. lokak. 4,068 §. — 4) Khs 21 p. syysk. 
1,951 §. — 5 ) S:n 28 p. syysk. 2,045 §. 
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Kaupunginhallitus päätti suostua avustamaan vallitsevan poltto-
puiden puutteen lieventämisessä kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön esittämin ehdoin. Asiaa koskevat asiakirjat päätettiin lähettää kan-
sanhuoltolautakunnalle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 

Puolustuslaitoksen töihin toimitettavien henkilöiden varustukset. Kansan-
huoltolautakunta oikeutettiin 2) varustamaan ne Helsingissä kotipaikka-
oikeutta nauttivat henkilöt, jotka sen välityksellä toimitettiin puolustus-
laitoksen töihin ja ehdottomasti kaipasivat tällaista varustamista, välttä-
mättömillä pukutarpeilla sekä kustantamaan heille samoin edellytyksin 
ateria ennen heidän lähtöään. Tästä johtuvat kustannukset olivat ennakko-
avustusta, mikä avustuksensaajan oli korvattava työstä saamallaan pal-
kalla. Kansanhuoltolautakunnan oli tätä varten lähetettävä kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriölle, joka oli suostunut huolehtimaan ennakko-
avustusten takaisinperimisestä, tarkat luettelot työpaikoille toimitetuista 
henkilöistä ilmoittaen samalla ne paikkakunnat, minne heidät oli lähetetty. 

Tarkoitusta varten osoitettiin2) kansanhuoltolautakunnalle tilitystä 
vastaan 30,000 mk:n etuanti merkittäväksi tilien ulkopuolella olevalle eri-
koistilille nimeltä Kansanhuoltolautakunnan käytettäväksi valtion töihin 
järjestettävien työläisten varustamiseksi. 

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Suomenkielisten kansakoulujen viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeut-
ti 3) opettaja K. Saarialhon nostamaan ikäkorotuksensa opintomatkan teke-
mistä varten huhtikuun 11 p:n ja toukokuun 13 p:n väliseksi ajaksi saaman-
sa virkaloman ajalta. 

Kaupunginhallitus päätti4) sallia panna täytäntöön kansakoulujohto-
kunnan päätöksen täyden palkan myöntämisestä v:n 1938 kesäkuukausilta 
opettaja E. Vuoriolle, joka lääkärintodistuksen nojalla ja johtokunnan suos-
tumuksella edellisenä lukuvuonna oli nauttinut virkavapautta 10 viikko-
tuntia, hoitaen siis tällöin vain 14 viikkotuntia opetusvelvollisuudestaan. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 5) 700 mk Lapin-
lahden uuden kansakoulun johtajalle S. Rekolalle korvauksena erinäisistä 
hänelle koulun rakennustöiden yhteydessä aiheutuneista kuluista. 

Edesmenneen opettaja E. A. Tarpilan kuolinpesän anottua saada nostaa 
hänen palkkansa vuoden alusta heinäkuun loppuun sen suuruisena kuin hän 
itse olisi sen saanut, kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa kansakoulujohto-
kunnalle, että kuolinpesälle oli maksettava viran palkkaedut kertomusvuon-
na voimassa olevan uuden palkkasäännön mukaisesti huomioonottaen ikä-
korotusten suhteen opettaja Tarpilan palvelusaika. 

Eräiden toimenhaltijain suoritettavat luontoisetukorvaukset vahvistet-
tiin7). 

Veistokalustonhoitaja J. Kivi oikeutettiin8) säädetyn eroamisiän saavu-
tettuaan jäämään virkaansa heinäkuun 31 p:ään 1939. 

!) Khs 2 p. marrask. 2,334 §. — 2) Khn jsto 27 p. jouluk. 4,422 §. — 3 ) Khs 
30 p. maalisk. 812 §. — 4) S:n 4 p. toukok. 1,040 §. — 5 ) Khn jsto 20 p. jouluk. 
4,387 §. — 6) Khs 9 p. helmik. 374 §. — 7) Khn jsto 11 p. toukok. 3,575 §. — 
8) Khs 30 p. maalisk. 815 §. 




